
Gemeenteraad van donderdag 23 maart 2023

BESLUITENLIJST

Aanwezig: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel, Chantal Lebeau: Raadsleden
Shanti Huynen: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Verontschuldigd: 

Afwezig:

Openbare zitting
1. Vragen van raadsleden

De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agendapunten van de raad. De antwoorden worden gegeven door 
burgemeester en schepenen. 

Kennisneming

2. Kennisneming jaarverslag Wijkwerken 2022

De raad neemt kennis van de jaarrapportering van Wijk-werken Zuidoost-Limburg van het werkingsjaar 2022.

Kennisneming

3. Toevoeging/verhoging bedragen in lijst nominatieve subsidies 2023

Er zijn enkele wijzigingen aan de lijst van nominatieve subsidies 2023, vastgesteld tijdens de gemeenteraad van 26 
januari 2023, nodig. De wijzigingen hebben betrekking op de bijdragen aan DUBO Limburg, het lidgeld van de 
VVSG en een bijdrage aan Fairtrade Belgium vzw.

Goedgekeurd

4. Toetreding TMVS - Aankoopcentrale 

De Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) is een dienstverlenende vereniging met als doel het 
opzetten en deelnemen aan aankoopcentrales, aankoopactiviteiten, raamovereenkomsten en gezamenlijke 
overheidsopdrachten. Ze werd opgericht eind 2017 en de huidige opdracht loopt tot 2035. 

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van TMVS moet de gemeente deelnemer worden. Om 
deelnemer te worden, moet er een vergoeding worden betaald, waartegenover aandelen staan. Voor gemeenten 
wordt gevraagd om één aandeel aan te kopen per 5000 inwoners (met een minimum van één aandeel). De waarde 
van één aandeel is € 1000 en dient voor ¼ volstort te worden, m.a.w. € 250. 
Er dienen een afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde te worden afgevaardigd voor de Algemene 
Vergadering.

Goedgekeurd

5. ICT-support 2023-2027: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

De vorige raamovereenkomst ICT-support is afgelopen en er dient een nieuwe uitgeschreven te worden. Er werd 
reeds een procedure gevoerd maar er kon niet gegund worden, waardoor deze procedure werd stopgezet. Thans 
wordt de goedkeuring van een nieuwe procedure gevraagd.

Goedgekeurd



6. Raamovereenkomst - Juridische Dienstverlening: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen 
firma's

Er werd een bestek opgesteld m.b.t. een raamovereenkomst juridische dienstverlening om de gemeente toe te 
laten op een efficiënte en correcte manier juridisch advies in te winnen en/of zich in rechte te laten 
vertegenwoordigen door een raadsman. Dit bestek wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Goedgekeurd

7. Goedkeuring tracé wegen, bestek en raming KMO-zone Weersterweg en verlening bouwtoelating

De realisatie van de KMO-zone langs de Weersterweg houdt een nieuwe weg in en de aanleg van 
nutsvoorzieningen en grachten voor regenwater.  Deze werken worden uitgevoerd op gemeentelijk eigendom, 
maar door een partner in deze ontwikkeling, namelijk de POM Limburg.  De gemeente werkt al vanaf het begin van 
dit project intensief samen met de POM Limburg vanwege hun uitgebreide kennis en ervaring in dergelijke 
dossiers.

De gemeenteraad moet het tracé van de wegen goedkeuren alvorens de vergunning voor de aanleg van deze 
infrastructuur kan verleend worden, en ze moet een officiële bouwtoelating geven aan de POM Limburg voor het 
uitvoeren van deze werken op gemeentelijk eigendom.

Goedgekeurd

8. Goedkeuring ontwerpakte - Overdracht wegenis Voeren-Hoeneveldje

De werken van fase 4 van de verkaveling Hoeneveldje, zijnde een nieuwe weg met bijhorende infrastructuur, zijn 
ondertussen klaar.

De voorlopige oplevering is al gebeurd en door het College goedgekeurd.

De laatste stap is de overdracht van de wegenis en infrastructuur van Matexi naar de gemeente voor de opname in 
het openbaar domein van de gemeente Voeren.  Vandaar deze akte die nu aan de gemeenteraad voorgelegd 
wordt.

Uitgesteld

9. Aanpassing budget voorzien voor herinrichting  bij werken collector Voer fase 2 

De aanbesteding van Aquafin voor Collector Voer fase 2 is lopend. De offertes zijn geopend en de inschrijvingen 
liggen beduidend hoger dan de ramingen, ook het deel ten laste van de gemeente. Het bedrag dat goedgekeurd 
werd op de gemeenteraad van november zal bijgevolg niet volstaan. Daarom wordt bijkomend budget gevraagd 
aan de gemeenteraad om de herinrichting alsnog te kunnen uitvoeren zoals voorzien. 

Goedgekeurd

Gesloten zitting

10. Rapportering debiteurenbeheer 2022 gemeente Voeren

De rapportering debiteurenbeheer 2022 voor de gemeente wordt overeenkomstig artikel 177 van het Decreet 
lokaal bestuur aan de gemeenteraad voorgelegd.

Kennisneming

Algemeen directeur Voorzitter

Kimberly Peeters Shanti Huynen
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